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I denna verksamhetsberättelse vill styrelsen redovisa årets verksamhet 
  
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året bestått av följande personer. 
  
 Namn Uppdrag 
 Erika Wennerström Ordförande 
 Johan Stugholm Kassör 
 Malin Johansson Ledamot 
 Jonas Persson Ledamot 
 Johanna Ersson Ledamot 
 Hosain Jafari Ledamot 
 Anna Frestadius Ledamot (avgick 4 juni) 
  
 Kristin Forsman Ersättare  
 Minella Mammadzada Ersättare 
  
 Zakaria Sabra Adjungerad fr.o.m. 4 juni 
  
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten. 
  
Revisorer 
Föreningen har under året haft en förtroendevald revisor; Roger Larsson och en godkänd 
revisor; Gunnar Sjödelius. Samt två suppleanter till dessa; Andreas Jonsson och Lars 
Nordgren. 
  
Valberedning 
Valberedare under året har varit Lotta Lagnander och Sergio Manzanares. 
  
Medlemsmöte 
Den 22 maj arrangerades ett medlemsmöte där ca. 7 personer deltog. Vi informerade om 
föreningens verksamhet och pratade om vad deltagarna önskade sig i form av aktiviteter och 
eventuellt engagemang inför Gävle Pride. 
  
Årsmöte 
Föreningens årsmöte ägde rum den 26 mars 2017 med Linnéa Risinger från förbundet som 
mötesordförande. Ca 17 deltagare. 
  
Medlemsantal 
Vid årets början hade föreningen X antal medlemmar och 2017-12-31 132 st medlemmar. 
  
Medlemskap i organisationer 
Föreningen har under året varit medlem i ABF Gästrikebygden, ABF Gävleborg, Arkiv 
Gävleborg och Gävle Pride. Föreningen har varit representerad i Gävle Prides styrelse och 
Lokala gruppen Gävle med Erika Wennerström. 
  



 

Samarbeten 
Föreningen har under året samarbetat med de organisationer som ingår i Lokala gruppen 
Gävle samt föreningen Gävle Pride. 
  
Föreningens verksamhet 
 
Café 
Föreningen har under året drivit caféverksamhet 1-2 gånger i månaden fram till november då 
flytten till ny lokal inleddes. Det har varit öppet för alla men med särskilt fokus på 
Newcomers. Under våren var det ett stort antal besökare på caféerna med upp emot 30 
personer, men under sommaren och hösten minskade antal besökare. På cafeerna har 
också Lotta Lagnander i sin egenskap av asylrättsjurist, deltagit för stöd. 
  
Newcomersarbete 
Förutom de newcomerscaféer som hållits en gång i månaden så har vi också bedrivit en 
stödverksamhet för personer som behövt hjälp. Det har varit i form av stödbrev i 
asylprocesser, socialt stöd och viss ekonomisk hjälp. Även om behovet har minskat något då 
många flyttat från vår region så har det varit fortsatt stort.  
 
Gävle Pride 
Under året har Johan Stugholm och Erika Wennerström deltagit i arbetet i föreningen Gävle 
Pride. Föreningen hade också en omfattande egen verksamhet under genomförandet av 
Gävle Pride med daglig närvaro med eget tält på Kulturhusets gård och vid 
paradavslutningen i Boulongern. Flertalet personer i styrelsen och ett antal volontärer i 
föreningen deltog i arbetet. 
 
Vi arrangerade två föreläsningar samt ett panelsamtal i samarbete med Vuxenskolan: 

● “Berättelser från världen”, med paneldeltagarna Charlotta Lagnander, Edwin Sikot, 
Amina Danso, Oliver Stankovic. Samtalsledare Emelie Lundin. (ca. 30 åhörare) 

● “Trans vad är det? - få koll på begreppen”, med Erika Wennerström (ca. 20 åhörare) 
● “Sjukdomen och vägen tillbaka - om HIV förr och nu”, med Malin Johansson (ca. 15 

åhörare) 
 
Utöver detta arrangerade vi en “Paradworkshop” med pyssel inför paraden ca. 20 deltagare 
samt en egen sektion i paraden med bil/släp och ljudutrustning ca. 40 deltagare. 
 
Erika Wennerström deltog i Arbetarbladets webb-TV inför Gävle Pride samt deras livesända 
panelsamtal. 
 
Ceremoni på Orbaden Spa och Resort 
Intäkterna från två sviter hos Orbaden Spa och Resort doneras till det nationella 
Newcomersprojektet. I samband med en ceremoni 22 september deltog Jonas Persson som 
representant för RFSL Newcomers och tog emot donationen. Även Zakaria Sabra deltog. 
 
 
 



 

Transgender Day of Remembrance 
I samband med Transgender Day of Remembrance arrangerade föreningen en helg på tema 
trans med föreläsarna Camilla Gisslow och Marcus Tallberg i Hagsta. En mycket uppskattad 
helg bland deltagarna. 
  
Skolbesök 
Under året har vi besökt flera ungdomsgårdar och skolor med bokbord, där vi representerat 
RFSL och pratat HBTQ-frågor, säkrare sex, HIV/STI och informerat om vår verksamhet. Bl.a. 
på Sandviken UC, Högskolan i Gävle, Kulturskolan Gävle. Johanna Eskman har haft två 
skolföreläsningar och Erika Wennerström har också hållit en skolföreläsning. 
  
HIV/STI-preventiv verksamhet 
Vi har under året erbjudit tjänsten sms-påminnelse för testning, delat ut ett stort antal 
kondomer och pratat säkrare sex med besökare på vårt café och Gävle Pride bl.a. Malin 
Johansson höll en föreläsning om HIV på Gävle Pride. 
  
HBTQ-hänget 
HBTQ-hänget som startade upp under våren 2017 har blivit en viktig och uppskattad 
verksamhet i föreningen med träffar en gång i månaden för funkispersoner. HBTQ-hänget 
drivs av Kjell Stenvall, Alicia Mikaelsdotter och Johanna Eskman som gjort ett fantastiskt bra 
arbete. Verksamheten är ett samarbete med Vuxenskolan och Region Gävleborg. 
 
World Aids Day 
Under World Aids Day genomfördes en manifestation i Heliga Trefaldighets kyrka i 
samarbete med Lokala gruppen i Gävle. Musikunderhållning av Schabei och tal. 
Evenemanget drog en stor publik. 
  
Utbildningar och konferenser 
Vårens ordförandekonferens 7-8 april arrangerad av förbundet skulle Erika Wennerström 
deltagit i, men den avbröts av det tragiska terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm 
samma helg. 
 
19-21 maj genomfördes förtroenderådet i Södertälje. Södertäljes första Pride genomfördes 
samtidigt. Malin Johansson, Zakaria Sabra och Jonas Persson deltog. 
 
Under Stockholm Prides Newcomerskonferens deltog Jonas Persson och Edwin Sikot. 
 
8-10 september deltog Zakaria Sabra, Johanna Ersson och Jonas Persson i en regionsträff 
samordnad av RFSL Sundsvall. 
 
Vid höstkonferensen i Örebro som förbundet arrangerade deltog Erika Wennerström, Jonas 
Persson, Kjell Stenvall och Zakaria Sabra. Jonas och Zakaria deltog i Newcomerskonferens, 
Erika i utbildningen till skolinformatör samt Kjell i den allmänna konferensen. 
  
I november deltog Erika Wennerström i utbildningen för utbildare som hölls i Umeå. 
 



 

Erika och Johan deltog 25-26 november i en HIV/STI-konferens arrangerad av 
Kunskapsnätverket med syfte att utbyta erfarenheter och diskutera olika sätt att finansiera 
vår verksamhet. 
  
Medlemsutskick 
Av miljö- och ekonomiska skäl har styrelsen i möjligaste mån använt sig av mail för 
information till medlemmarna. 
  
Extern marknadsföring 
Verksamheten har främst marknadsförts via vår hemsida samt våra grupper på Facebook. Vi 
har också köpt annonsplatser på Facebook inför våra arrangemang. Under Gävle Pride 
marknadsfördes våra aktiviteter också via deras mediapartners samt programblad. 
  
  
Gävle den 2018-03-12 
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